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قضايا
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َّ
توقــع أن يــزداد اعتمــاده علــى أجهــزة
ســتة أشــهر مــرت علــى اإلجــراءات االســتثنائية للرئيــس التونســي قيــس ســعيّد ،والــذي يُ
األمــن للتضييــق علــى اإلعــام والقضــاء والهيئــات الوطنيــة َ
المنتقديــن لسياســاته .كمــا أنــه يرتكــز علــى انقســامات
مــع ُ
وق ْ
جبهــة المعارضــة وغيــاب الرؤيــة

حدته يكشف عمق مأزق الرئيس
تصاعد ّ

القمع األمني في تونس

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

بعد م ــرور نحو ستة أشـهــر على
االنقالب الرئاسي على الدستور
في تونسُ ،
وم ّ
ضي الرئيس قيس
سعيدُ ،ق ً
ّ
دما ،في تنفيذ خريطة الطريق التي
طرحها للمرحلة القادمة ،والتي تهدف إلى
تـغـيـيــر ال ــدس ـت ــور لـتـعــزيــز س ـل ـطــاتــه ،أخ ــذت
جبهة املـعــارضــة تتسع بانضمام مــزيــد من
ال ـشــرائــح االجـتـمــاعـيــة والـقـطــاعــات املهنية،
وانخراط أحزاب وتيارات سياسية جديدة في
بالتوازي
الحراك املدني املناهض للرئيس،
ً
مع دخول األزمة املالية واالجتماعية مرحلة
خطرة.
تنذر بتداعيات ِ

حدة القمع األمني
تصاعد ُ ّ
ّ
مثل تعامل السلطات مع الفعاليات التي دعا
ُ
إليها حراك «مواطنون ضد االنقالب» ،وحزب
ال ـع ـم ــال ،وت ـحــالــف «األح ـ ــزاب الــديـمـقــراطـيــة
االج ـت ـمــاع ـيــة» (ي ـض ــم ال ـت ـيــار الــدي ـم ـقــراطــي،
والتكتل من أجل العمل والحريات ،والحزب
الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـه ـ ــوري) ،وش ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ـ ٌ
ـات اعـ ـتـ ـب ــاري ــة
وم ـث ـق ـفــون وأك ــاديـ ـمـ ـي ــون ،بـمـنــاسـبــة ذك ــرى
ًّ
تحول في مواجهة الحراك املعارض.
الثورة،
وم ـ ــع أن ج ـم ـيــع ال ـت ـح ــرك ــات االح ـت ـجــاج ـيــة
السابقة َقوبلت بأشكال عــدة مــن التضييق
ْ
وامل ـ ـنـ ــع وقـ ــطـ ــع الـ ـط ــرق ــات وع ــرقـ ـل ــة وصـ ــول
املـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن إلـ ـ ــى وسـ ـ ــط الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ف ــإن
املنسوب العالي من العنف الذي تعاملت به
قوى األمن مع املتظاهرين في العاصمة ،يوم
ً
 14كانون الثاني /يناير ُ ،2022يعد تحول
ً
الفتا لالنتباه.
وم ـ ــا ّإن أع ـل ـن ــت الـ ـق ــوى املـ ـع ــارض ــة ق ــراره ــا
املتمثل بتنظيم مسيرات في شــارع الثورة،
وس ــط ال ـعــاص ـمــة ،بـمـنــاسـبــة ذكـ ــرى ال ـث ــورة،
حـتــى ســارعــت حـكــومــة الــرئـيــس سـعـ ّـيــد إلــى
منع التجمعات والتظاهرات .ورغــم أن بيان
الـحـكــومــة ب ـ ّـرر ال ـق ــرار بــالـعـمــل عـلــى اح ـتــواء
املوجة الجديدة لجائحة «كــورونــا» (كوفيد
ّ
ـارض رأى فــي تزامن
  ،)19ف ــإن ال ـحــراك امل ـعـ ُالـقــرار مــع الــدعــوات التي أطلقت لالحتجاج
ع ـلــى إجـ ـ ـ ــراءات ال ــرئ ـي ــس س ـعـ ّـيــد واق ـت ـصــار
الحظر على التظاهرات واإلبقاء على املدارس
وال ـجــام ـعــات وامل ـطــاعــم وامل ـقــاهــي مـ ًفـتــوحــة،
رغم االكتظاظ الذي تشهده ،استهدافا ًّ
خفيا
ّ
للتحركات املبرمجة.
عـمــدت ق ــوى األم ــن ،ي ــوم  14كــانــون الـثــانــي/
ً
مبكرا ،إلــى إقــامــة حــواجــز أمنية ملنع
يناير،
ال ــوص ــول إل ــى وس ــط ال ـعــاص ـمــة؛ م ــا اض ـطـ ّـر
ّ
املحتجني إلى التجمع في الشوارع الفرعية،
ح ـق ـت ـهــم الـ ـش ــرط ــة ،بـ ــأعـ ــداد ك ـب ـيــرة،
ح ـي ــث ال ً
مستخدمة الهراوات ،والغاز املسيل للدموع،
والـ ّ
ـدراجــات النارية ،وخراطيم املياه امللوثة
واملمزوجة بالغاز واملواد الكيماوية الحارقة،
ّ
وشــنــت حملة اعـتـقــاالت امـتـ ّـدت إلــى عشرات
الناشطني ،وشملت االعتداءات الصحافيني
ّ
للوقاية
واملـ ــارة ونــاشـطـ ّـي الهيئة الــوطـنـيــة ُ
مــن الـتـعــذيــب ،وأدت إلــى سـقــوط قتيل أعلن
عن وفاته بعد أيام من اختفائه .وقد أرجعت
السلطات أسباب وفاته إلــى جلطة دماغية،
ّ
في حني أكــد املحتجون وجماعات سياسية
وحـقــوقـيــة تـعـ ّـرضــه للتعنيف قـبــل اعـتـقــالــه،
ُ
ـور وأشرطة فيديو للحظة
وجــرى تــداول صـ ٍ
إصابته في املظاهرة.
ق ــوب ــل ال ـع ـنــف ض ــد امل ـت ـظــاهــريــن الـسـلـمـ ّـيــن
ـار
بـمـنــاسـبــة ذّكـ ــرى الـ ـث ــورة َبـحـمـلــة اسـتـنـكـ ٍ
وأجـ ــج امل ـع ــارض ــة ت ـجــاه سـيــاســات
واس ـع ــة،
الحكومة؛ إذ نـ َّـدد حــزب التيار الديمقراطي،
وحزب التكتل ،والحزب الجمهوري ،في بيان
مشترك ،بـ «القمع املمنهج وبتطويع وزارة
الداخلية لخدمة سلطة االنقالب» ،مع تحميل
«رأس سلطة االن ـقــاب قـيــس سـعـ ّـيــد َووزي ــر
داخليته توفيق شرف الدين» مسؤولية ذلك.
أما النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني،
ٌ
ّ
فــاعـتـبــرت أن مــا ج ــرى إم ـعــان فــي اسـتـخــدام
«ال ـخ ـيــارات القمعية فــي إدارة ال ـشــأن الـعــام
ل ـس ـل ـط ــة ت ـق ــاع ـس ــت ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ـف ـس ــاد
وال ـت ـه ـم ـيــش» .وأصـ ــدرت
واإلره ـ ـ ــاب وال ـف ـقــر ً
ً
نقابة الصحفيني بيانا مشتركا مع  21منظمة
ح ـقــوق ـيــة ،م ــن بـيـنـهــا ال ـج ـم ـع ـيــة الـتــونـسـيــة
للنساء الديمقراطيات ،ومحامون بال حدود،
ُ
اعــتـبــر فـيــه أن «تــوظـيــف األم ــن فــي الـتـصـ ّـدي
ملـنــاهـضــة سـيــاســة رئ ـيــس ال ــدول ــة ل ــن تثني
معارضيه عن مواصلة االحتجاج والتظاهر
الـسـلـمــي مــن أج ــل التغيير واملـحــافـظــة على
مكسب الديمقراطية والحريات العامة التي
ّ
وتعهدت جهات
افتكها الشعب بالشوارع»،
ال ـب ـيــان ب ــأن «ت ـظــل يـقـظــة مــن أج ــل الـتـصــدي
لسطوة البوليس والنقابات األمنية»ً .
ن ـ ـ ـ ـ ـ ّـددت رئ ـ ــاس ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـ ـنـ ـ ــواب ،أيـ ــضـ ــا،
ب ــ«االع ـت ــداءات ال ـســافــرة ال ـتــي مـ ّـســت ق ـيــادات
سياسية ومدنية ومــواطـنــن نــزلــوا للتعبير
ّ ً
ع ــن آرائ ـ ـهـ ــم م ــدن ـ ًـي ــا وسـ ـلـ ـم ـ ًـي ــا» ،م ـ ــؤك ـ ــدة أن
«الـتـظــاهــر السلمي والتعبير عــن ال ــرأي حق
يكفله الدستور والقانون واملواثيق الدولية».
ودان ـ ـ ــت ح ــرك ــة ال ـن ـه ـضــة «م ـن ــع قـ ـ ــوات األم ــن
املتظاهرين السلميني من التعبير بحرية عن
آرائهم والوصول إلى شارع الثورة واالعتداء
عـلــى ال ــرم ــوز الـسـيــاسـيــة الــوطـنـيــة وتسليط
أشكال متنوعة من العنف البوليسي ضدهم»،

متظاهر في تونس يواجه شرطة مكافحة الشغب في ذكرى سقوط بن علي )Getty( 2022 /1 /14

ً
مطالبة بـ «وقف أعمال العنف ضد املتظاهرين
والـ ـتـ ـع ـ ّـدي ع ـل ــى الـ ـح ــري ــات ،وخ ــاص ــة حــريــة
الـتـعـبـيــر ،وإطـ ــاق س ــراح املــوقــوفــن وتمكني
الهيئة الوطنية ملقاومة التعذيب واملحامني
من الوصول إليهم ومعاينة حالتهم».

معركة القضاء
ّ
سعيد على السلطة القضائية
مع أن هجوم
ّ
بدأ منذ ليلة االنقالب بإعالنه تولي النيابة
العامة بنفسه ،قبل أن يتراجع عن ذلك تحت
ضغط املجلس األعلى للقضاء ،فإن األسابيع
ًّ
ً
تصعيديا في لهجته.
منحى
األخيرة شهدت
ففي  19كانون الثاني /يناير الجاري ،أصدر
س ـعـ ّـيــد م ــرس ـ ً
ـوم ــا يـتـعـلــق بـتـنـقـيــح ال ـقــانــون
ّ
األساسي للمجلس األعلى للقضاء ،وينص
على «وضع ٍّ
ّ
املخولة
حد للمنح واالمتيازات
ألعضاء املجلس األعلى للقضاء».
ق ــوب ــل ق ـ ـ ــرار سـ ـع ـ ّـي ــد ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف امل ـج ـلــس
األعـلـ َـى للقضاء ،مــن خــال حــرمــان أعضائه
ـح ـهــم ،ب ــدع ــوة امل ـج ـلــس ال ـق ـضــاة إلــى
م ــن ِمــنـ ِ
ّ
«التمسك باستقالليتهم» ،وإدان ــة «التدخل
ف ــي ع ـم ـل ـهــم وحـ ـم ــات ال ـض ـغ ــط وال ـت ـشــويــه
املـمـنـهــج ض ــده ــم» ،والـتـنـبـيــه إل ــى «خ ـطــورة
امل ـ ـس ـ ــاس ب ــالـ ـبـ ـن ــاء ال ـ ــدس ـ ـت ـ ــوري ل ـل ـس ـل ـطــة
القضائية عبر إصــدار املــراسـيــم» ،مع تأكيد
ّ
«تمسكه بصالحياته الترتيبية» ،و«مواصلة
ً
أداء مهامه دفاعا عن استقالل القضاء».
والواقع أن الرئيس ،باستحواذه على جميع
االخ ـت ـ َص ــاص ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة وال ـت ـن ـف ـيــذيـّـة،
لــم يـبــق خ ــارج سلطته ســوى الـقـضــاء ،وأنــه
ً
ّ
سعيد في
جاهدا إلى احتوائه؛ إذ أكد
يسعى
أكـثــر مــن مناسبة رفـصــه أحــد أهــم مقومات
النظام الديمقراطي ،وهو استقالل القضاء،
ّ
بنفيه أن القضاء سلطة مستقلة ،واعتباره
ً
ّإيـ ــاه إدارة مــن إدارات ال ــدول ــة ،وأن ــه ال دور
ل ــه س ــوى تـطـبـيــق ال ـق ــوان ــن ال ـتــي تـصــدرهــا
السلطات؛ وهي في الحالة التونسية الراهنة
ّ
نفسه،
املراسيم الصادرة عن الرئيس سعيد ِ
ّ
أي إن الرئيس يريد أن يكون القضاة موظفني
ع ـ ـنـ ــده .ويـ ـج ــد الـ ـخـ ـط ــاب املـ ـت ــوت ــر ل ـلــرئ ـيــس
تجاه السلطة القضائية ّ
مبرراته في أحكام
ُأصدرتها دوائــر قضائية ،في املــدة األخيرة،
أطلق بمقتضاها ســراح عدد من املعارضني
باإلساءة
املوقوفني على ُذمة قضايا تتعلق
ً
إل ــى ال ــرئ ـي ــس ،وأب ـط ـل ــت بـمـقـتـضــاهــا أيــضــا

عمدت قوى األمن،
يوم  14يناير ،مبك ًرا،
إلى إقامة حواجز
أمنية لمنع الوصول
إلى وسط العاصمة
تزايدت وتيرة
االعتداءات والتضييق
على اإلعالم ،وعلى
اإلعالميين بالتوازي مع
تصاعد لهجة الرئيس
ضدهم
أظهرت نتائج استطالع
للرأي تراجع مستوى
ثقة التونسيين بالرئيس
سعيّد في ديسمبر
 2021أربع درجات

ّ
ق ـ ــرارات اتـخــذتـهــا وزارة الــداخ ـل ـيــة متمثلة
ب ــوض ــع نــاش ـطــن س ـيــاس ـيــن ت ـحــت اإلق ــام ــة
الجبرية.

معركة اإلعالم
ُ
لم يكن قطاع اإلعالم بمنأى من الحرب التي
ّ
ّ
يشنها الرئيس سعيد على جبهات متعددة.

العمل على احتواء القضاء
باستحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد على جميع االختصاصات
التشريعية والتنفيذية ،لم َ
يبق خارج سلطته سوى القضاء ،وأنّه يسعى
جاهدا إلى احتوائه؛ إذ أكد سعيّد في أكثر من مناسبة رفصه أحد
ً
أهم مقومات النظام الديمقراطي ،وهو استقالل القضاء ،بنفيه ّ
أن
ً
إدارة من إدارات الدولة ،وأنه
القضاء سلطة مستقلة ،واعتباره إيّاه
ال دور له سوى تطبيق القوانين التي تصدرها السلطات؛ وهي في
نفسه ،أي ّ
إن
الحالة التونسية الراهنة المراسيم الصادرة عن الرئيس سعيّد
ِ
الرئيس يريد أن يكون القضاة موظفين عنده.

فـقــد ّ
وج ــه ،فــي مـنــاسـبــات ســابـقــة ،انـتـقــادات
ـدولــة وطالبها
لــوســائــل اإل ّع ــام املـمـلــوكــة لـلَـ ْ
ومــنــح نشاطاته
بتعديل خطها التحريري
ً
أول ــوي ــة فــي التغطية اإلعــام ـيــة ،ول ــم يـفـ ّـوت
َّ
أي فرصة للتذكير بأن اإلعالم ،بحسب رأيه،
على غرار القضاء ومؤسسات أخرى ،خاضع
للفاسدين واللوبيات والجهات السياسية.
والحقيقة أن موقف وسائل اإلعالم السلبي،
وع ـ ــدم ت ـحـ ّـم ـلــه م ـســؤول ـي ـتــه ف ــي ال ــدف ــاع عن
الديمقراطيةُ ،ي ّ
عدان من أهم أسباب وصول
ّ
سعيد إلى السلطة.
تـ ـ ــزايـ ـ ــدت ف ـ ــي األسـ ــاب ـ ـيـ ــع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة وتـ ـي ــرة
االع ـتــداءات والتضييق على اإلع ــام ،وعلى
اإلع ــامـ ـي ــن ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ت ـص ــاع ــد لـهـجــة
الرئيس ضدهم .ففي  14كانون الثاني /يناير
ًّ
صحافيا
الـجــاري ،تعرض أكثر من عشرين
للتعنيف على يد قوى األمن أثناء تغطيتهم
امل ـس ـيــرات الـتــي دع ــت إلـيـهــا امل ـعــارضــة ،رغــم
حملهم ش ــارات ت ــدل عـلــى هــويـتـهــم املهنية.
وفي سابقة هي األولى من نوعها ،حاصرت
ق ــوة أمـنـيــة عـلــى مــن ع ـشــرات ال ـعــربــات؛ من
اإلرهاب،
بينها عربات تابعة لوحدة مكافحة
ً
في  12كانون الثاني /يناير الجاري أيضا،
مقر التلفزيون الرسمي ،واقتحمته ،ودخــل
أفـ ــراد مـنـهــا قــاعــة ال ـبــث ،وأج ـب ــروا العاملني
على إلغاء إضراب كانوا يعتزمون تنفيذه.
وفــي سـيــاق توجيه خــط اإلع ــام التحريري
على نحو يخدم ّ
توجه الرئيس لوضع جميع
مرافق الدولة في خدمة مشروعه ،ومحاصرة
ـوت م ـ ـعـ ــارض لـ ـ ــه ،أص ـ ـ ـ ــدرت رئ ــاس ــة
أي ص ـ ـ ـ ٍ
ـات ملـحـطــات الـتـلـفــزيــون
ـ
م
ـ
ي
ـ
ل
ـ
ع
ـ
ت
ـة
ـ
ي
الـجـمـهــور
ٍ
واإلذاع ــات الرسمية متعلقة بمنع منتسبي
األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة م ــن دخـ ــول م ـقـ ّـارهــا أو
املشاركة في برامجها؛ وهو ٌ
أمر غير مسبوق
منذ ثــورة َ .2011ورغــم أن مديرة التلفزيون
الــرسـمــي نــفــت وج ــود مثل هــذه التعليمات،
ّ
فــإن أكثر مــن جهةٍ أكــدت ذلــك؛ إذ أكــد رئيس
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني هذا
األمـ ــر ،ووص ــف اإلج ـ ــراء بــأنــه «ي ـه ـ ّـدد بشكل
خ ـط ـيــر ح ــري ــة ال ـص ـح ــاف ــة وي ـ ـكـ ـ ّـرس ال ـنــزعــة
الفردية في السلطة» .وما يؤكد توجيه مثل
التعليمات إصدار حركة الشعب؛ املؤيدة
هذه
ً
لـسـعـ ّـيــد ،بـيــانــا عـ ّـبــرت فـيــه عــن «اسـتـغــرابـهــا
م ـ ــن ه ـ ـ ــذا ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار ال ـ ـ ـ ــذي يـ ـتـ ـن ــاف ــى وأبـ ـس ــط
مـقـ ّـومــات الحياد املهني واإلعــامــي مــن قبل
ّ
التونسيني
مــرفــق عمومي هــو ملك لجميع
ُوالتونسيات» .وقد لوحظ في اآلونة األخيرة
خ ّ
لو البرامج السياسية التي تبثها وسائل
اإلعــام العمومية من أي مشاركة لألحزاب؛
ّ
لسعيد ،في مقابل
بما فيها األحزاب املؤيدة
تخصيص مساحة لتغطية كلمات الرئيس
ّ
وبثها كاملة.

انكشاف مأزق الرئيس
ُيـ ـظ ـ ِـه ــر ت ـت ـ ُّـب ــع اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ـت ــي ات ـخ ــذه ــا
ّ
سعيد ،منذ  25يوليو /تموز ،2021
الرئيس
ّ
ً
منحى تصاعديا في توجهها؛ إذ انطلقت
ب ـت ـج ـم ـيــد م ــؤق ــت ل ـع ـمــل م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب،
م ــع ال ـتــأك ـيــد ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـح ـقــوق
والحريات املكتسبة بعد الثورة؛ بما فيها
حرية التعبير والتظاهر ،لتصل ،بعد ستة
أشـهــر ،إلــى تجميد نهائي ملجلس الـنــواب،
ّ
وتعليق جــل فـصــول الــدسـتــور ،ومـصــادرة
جميع الصالحيات التشريعية والتنفيذية،
وال ـت ـض ـي ـي ــق عـ ـل ــى اس ـت ـق ــال ـي ــة الـ ـقـ ـض ــاء،

ومـحــاصــرة اإلع ــام ،وقـمــع حــريــة التظاهر
والتعبير ،ومحاصرة العمل الحزبي.
ومع أن املــدى الــذي ذهب إليه الرئيس أثار
اس ـت ـغـ ً
ـرابــا فــي بـعــض األوسـ ــاط التونسية
ّ
التي أيدته في البداية ،فإن املتتبع لخطابه
وس ـلــوكــه الـسـيــاســي ي ــدرك أن ــه ك ــان ذاهـ ًـبــا
فــي هــذا االت ـجــاه منذ لحظة االن ـقــاب على
الدستور.
ال ش ـ ـ ــك ف ـ ـ ــي أن ال ـ ـت ـ ـج ـ ــاذب ـ ــات الـ ـح ــزبـ ـي ــة
والبرملانية ،وفشل الحكومات املتعاقبة في
إحداث نقلةٍ ملموسةٍ في الوضع املعيشي،
قــد َّ
هيآ األرضـيــة لالنقالب على الدستور،
َ
ّ
ودفعا شرائح اجتماعية متعددة إلى تأييد
ً
ّ
إجراءات سعيد ،في البداية ،أمل أن يحصل
ّ
تغيير إيـجــابــي ،لـكــن الـشـهــور الـسـتــة التي
َ
تــلــت االنـ ـق ــاب كـشـفــت ع ــن م ـح ــدودي ــة أفــق
الخطاب والسلوك الشعبوي الذي يعتمده
الــرئـيــس ،وعـجــزه عــن الــوفــاء بــوعــوده؛ فقد
األوضاع االقتصادية واالجتماعية
ازدادت ُ َّ
سـ ً
ـوافــرة،
ـ
ت
ـ
مل
ا
ـرات
ـ
ش
ـؤ
ـ
مل
ا
ـق
ـ
ف
و
ـع،
ـ
ـوق
ـوء ا .ويـتـ
ً
أن تكون املرحلة القادمة أشــد صعوبة في
ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها امليزانية
العامة ،وتفاقم العجز وارتـفــاع املديونية،
ّ
وحـ ـ ـ ــذر املـ ـم ـ ّـول ــن الـ ـخ ــارجـ ـي ــن وص ـع ــوب ــة
ّ
للمضي فــي أي
الـشــروط الـتــي يفرضونها
عملية إقراض.
التأييد السياسي
مستوى
تراجع
في ضوء
َ
والحزبي للرئيس؛ إذ لم يبق من األحــزاب
التي تدعمه سوى حركة الشعب ،ومكونات
حزبية أخرى ال تحظى ّ
بأي تمثيل برملاني
أو دعــم شعبي ،وفــي ضــوء اإلح ـبــاط ا ًلــذي
أصـ ــاب ق ــاع ــدة دع ـم ــه االج ـت ـمــاع ـيــة أي ــض ــا؛
بسبب تفاقم األزمــات املعيشية والخدمية،
املؤيدة
وهــو مــا بــدا فــي فشل التنسيقيات
َّ
ُ
ـات ت ــذك ــرُ ،يـتــوقــع
ل ــه ف ــي تـنـظـيــم أي ف ـعــال ـيـ ٍ
ّ
سعيد على أجـهــزة األمــن
أن ي ــزداد اعتماد
للتضييق َعلى ُاإلعالم والقضاء والهيئات
الوطنية وق ْمع املنتقدين لسياساته.
وقــد أظهرت نتائج استطالع للرأي أجرته
م ــؤسـ ـس ــة «سـ ـغـ ـم ــا ك ـ ــونـ ـ ـس ـ ــاي» (Sigma
 )Conseilتــراجــع مستوى ثقة التونسيني
بــالــرئـيــس سـعـ ّـيــد فــي شـهــر كــانــون األول/
ديسمبر  2021أربع درجات ( )62%عن شهر
تـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر ( ،)66%وخمس
عشرة درجة عن شهر تشرين األول /أكتوبر
( .)77%وكما يشير االستطالع نفسه ،فإن
 47%من التونسيني املستجيبني في كانون
األول /ديسمبر املاضي يعتبرون أن تونس
تسير في الطريق الخطأ.
في ضوء ذلك ،يعتمد الرئيس في املرحلة
الــراهـنــة عـلــى انـقـســامــات جبهة املـعــارضــة
ـدرة لديها على حشد
وغـيــاب الــرؤيــة وال ـقـ ّ
الفئات الشعبية التي مثلت نقطة االرتكاز
لـثــورة  .2011وعـلــى الــرغــم مــن أن سياسة
اإلقـ ـص ــاء وال ـت ـش ـه ـيــر ال ـت ــي يـنـتـهـجـهــا لــم
َتستثن َّ
أي طــرف؛ بما فيها األطــراف التي
ِ
ّ
ســانــدتــه فــي ال ـبــدايــة ،ف ــإن ق ــوى املـعــارضــة
َ
ـاتـهــا وحساباتها
مــا زال ــت أس ـيــرة تـجــاذبـ ِ
ً
األي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة ،وم ـ ــا زال ـ ـ ــت ع ـ ــاج ـ ــزة عــن
ـروع جامع للحفاظ على
االتـفــاق على مـشـ ٍ
مكتسبات الثورة ووقــف االندفاع السريع
ّ
نحو الحكم ال ـفــردي ،لـكــن هــذا الــوضــع لن
ّ
ً
يدوم طويل على األرجح ،في ظل انكشاف
ّعجز الرئيس عن تغيير الواقع الــذي زعم
إنه جاء لتغييره.

